
Sonkajan tsasounalle kokoontui 
7.3. paljon reipasta seurakun-
taa, joka jatkoi hiihtoristisaa-

tossa määränpäänään 
Ilomantsin kirkko.  

Kuva: Teuvo Martiskainen
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Joensuun ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 10 -14
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Toinen pappi: Jari Jolkkonen, puh. 045-1148525
Email: jk.jolkkonen@pp.inet.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 8-12 ja 13-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000, Fax: (013) 266 0044
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra: Kalevi Kokkonen, p. (013) 266 0011
Toinen pappi:  Iivo Suvanto, p. (013) 266 0012, 0500 671874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen (vuorotteluvapaalla 5.1.-
29.12.), sij. Liisa Tuunainen, p. (013) 266 0014, 
 050 539 4932, Email: liisa.tuunainen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
050 558 2528, Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttorit: Sofia Laukkanen, p.(013) 266 0015, 050 
5722696,Email: sofia.laukkanen@ort.fi, 
Marita Penttinen, p.(013) 266 0015,  050 439 1883, Email: 
marita.penttinen@ort.fi , 
Seurakuntamestari: p. 050 587 5066

Virasto avoinna ti ja to klo 10 - 14
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: (013) 521302, Fax: (013) 318604
Email: lieksa@ort.fi Internet: http:/pokrova.tk
Virkatodistukset tilataan Kuopion ort. seurakunnan 

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: 013 881 084, Fax. 013 883 673  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, 050 357 3675
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi 
Kanttori: Sofia Laukkanen, 050 57 22 696, 
Riikka Patrikainen, 050 46 45 281 (3.10. lähtien)
Internet: 
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/ilomantsi/index.php 
 

Virasto avoinna: ti klo 9-12 ja to 10-13
Osoite: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes 
Puh: (013) 480 293 
Fax: (013) 480 581 
Email: nurmes@ort.fi 
Kirkkoherra: Andrei Verikov, p. 040-7458258 
Email: andrei.verikov@ort.fi 
Kanttori: Mauri Mahlavuori, p. 0400-273931 
Email: mauri.mahlavuori@ort.fi 

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

• Lehden osoite:  Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu. 
• Taitto: Jouni Postari • Paino: Puna Musta, Joensuu. 

• Lehti postitetaan ilmaiseksi Ilomantsin, Joensuun, Lieksan, Nurmeksen ja 
Taipaleen ortodoksisten seurakuntien jäsenille. 

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

Tilaukset / osoitteenmuutokset: 
ILOMANTSI, puh. (013) 881 084, JOENSUU, puh. (013) 266 000, 

LIEKSA, puh. (013) 521 302, NURMES, puh. (013) 480 293, 
TAIPALE, puh. (013) 641 161

Päätoimittajan 
kynästä

Ortodoksinen seurakuntaviesti
• Ilmestyy 4-8 kertaa vuodessa • 37. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

• Vastaava päätoimittaja: Kalevi Kokkonen 
• Julkaisija: Joensuun ortodoksinen seurakunta

virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
Kirkkoherra: Kosti Heikkinen, puh. 041  453 7271
Email: kosti.heikkinen@ort.fi
Kanttori: Minna Bovellan – Järvinen, puh. 040 7400918
Email: minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
Talonmies: Kauko Pussinen, puh. 040 541 4496
Email: kauko.pussinen@pp.inet.fi

Kiusausten
myrsky

Ihminen on elänyt kiusausten keskellä paratiisista lähtien.
Jumala halusi vahvistaa ihmisen siveellistä selkärankaa 

kieltämällä syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ihminen 
ei kestänyt kiusausta. Tämän muistaen Jeesus laittoi Isä mei-
dän rukoukseen lauseen:”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan 
päästä meidät pahasta.” Johannes Krysostomos rukouksen se-
lityksessään sanoo, ettei Jumala kiusaa ketään, vaan ihminen 
itse ryntää kiusauksesta toiseen. Tämän ajatuksen ainakin minä 
olen itse elänyt todeksi.

Ihmisellä on voimakas halu käyttää väärin kaikkea keksi-
määnsä. Hyvä esimerkki tästä on sorkkarauta. Sillä on hyvä 
purkaa taloja ja vetää lankusta ruostuneita nauloja, mutta lii-
an usein sitä käytetään murtovälineenä. Kiusausten ristiaallok-
koon ihminen joutuu nautinnonhimon ja rahanhimon yhteisvai-
kutuksesta. Surullisinta siinä on se, että silloin toinen ihminen 
joutuu kärsimään paljon. Maailmanlaajuinen finanssikriisi sai 
alkunsa ihmisten ahneudesta ja se koskettaa miljoonia ihmi-
siä. Tällaisissa tilanteissa toisen ihmisen huomioon ottaminen 
ei ole koskaan ollut ihmiselle helppoa. Oma suu on lähempänä 
kuin kontin suu.

Nykyiset sähköiset viestintävälineet antavat ihmisen alhai-
selle mielelle rannattoman temmellyskentän. Sähköpostiviestit 
ja internetin keskustelukanavat ovat aiheuttaneet paljon surua 
ja pahaa mieltä. Jo nimetön kirje masentaa mielen moneksi päi-
väksi saatikka sitten internetin ikuisiksi jäävät herjaukset. Kris-
tillinen seurakunta ei saa toimia tällä tavalla. Meidän on heti 
lopetettava nimettömien kirjeiden lähettäminen ja herjausten 
heittäminen ja elettävä kunnon kristittyjen tavalla.

Kun haluat vapautua internetin väärinkäyttämisen tuotta-
masta huonosta omastatunnosta ja tehdä parannuksen, niin nyt 
on käsillä pelastuksen aika. Rippi-isäsi odottaa sinua synnin-
tunnustukselle, jossa voit puhdistaa mielesi. Tällaisten asioit-
ten hoitamiseen on suuri paasto tarkoitettu. Nyt on toiminnan 
aika.

Kalevi Kokkonen
kirkkoherra
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Iivo Suvanto 
Joensuun kirkkoherraksi
Joensuun ortodoksisen seurakunnan ny-
kyinen kirkkoherra Kalevi Kokkonen on 
jäämässä eläkkeelle kesän jälkeen. Uuden 
kirkkoherran vaalit pidettiin helmikuussa. 
Seuraavaksi kirkkoherraksi valittiin Joen-
suussa jo pidemmän aikaa toisen papin vir-
kaa hoitanut Iivo Suvanto. Vaalissa annet-
tiin kaikkiaan 774 ääntä, joista hylättyjä oli 
yksi ääni. Äänestysprosentti oli 17,5. Ro-
vasti Iivo Suvanto sai ääniä 385, toiseksi si-
joittunut pastori Paavo Ratilainen 202 ääntä 
ja rovasti Rauno Pietarinen 186 ääntä.

“Mirhantuojat kantaen mirhavoi-
teita tulivat Sinun haudallesi, oi 
Vapahtaja, ja itkivät, mutta en-
keli sanoi heille: Miksi te elävää 
kuolleitten joukosta haette, sil-
lä hän, ollen Jumala, nousi ylös 
haudasta”.

Kirkko on valmistanut meidät suureen 
juhlaan. Olemme saaneet puhdistua hen-
kisesti ja ruumiillisesti 40 päivän ajan 
kestäneessä suuressa paastossa. Paas-
ton ja rukouksen kautta sielumme silmät 
ovat valmistautuneet näkemään uuden 
ihmisyyden juhlan. 

Nyt olemme yhdessä mirhantuoja-
naisten kanssa pääsiäisen salaisuuden ää-
rellä. Kristuksen hauta on meidän kaik-
kien hautamme. Tuo tyhjä hauta kertoo 
meille kaikille saman ilosanoman: kuo-
leman voittanut Herra on vapauttanut 
kaikki kuoleman ja synnin vallasta!

Apostolin ohella myös pääsiäishym-
nit kehottavat meitä uudistumaan: ”Puh-
distakaamme tunteet, niin me näemme 
Kristuksen”.

Uudistumisen ja puhdistumisen avul-
la saamme korjata pääsiäisenä paaston 
aikana kylvetyn hengellisen sadon. Sen 
laatu näkyy teoissa ja uskossa. Kypsä 
sato ei tukahdu ”elämän huoliin, rikkau-
teen ja nautintoihin” vaan on ”puhtain ja 
ehein sydämin sanaa kuulevaa ja tuotta-
vaa satoa” (Luuk. 8: 14–15).

Pääsiäisjuhlasta alkaa tuon elämää 
tuottavan sadon julistaminen elämänpii-
riimme.

 Arkkipiispa Leo

  

Näin tuota uutta ihmisyyttämme ku-
vaa apostoli Paavali: ”Olettehan riisu-
neet yltänne vanhan minänne kaikkine 
tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka 
jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä pa-
remmin tuntemaan Luojansa ja tullak-
seen hänen kaltaisekseen” (Kol. 3:9).

TAIPALEEN SEURAKUNNAN

PYHÄKKÖJEN JA 
LEIRIKESKUKSEN 
SIIVOUSTALKOOT:

5.5. klo 17.00 Sotkuman hautausmaa
6.5. klo 17.00 Liperin rukoushuone 
ja ympäristö
13.5. klo 17.00 Outokummun kirkko 
ja ymparistö
23.5. klo 10.00 Säynelammen leirialue
Viinijärven kirkon siivoustalkoot tou-
kokuussa, tarkempi ajankohta ilmoite-
taan paikallislehdissä.

Puhtain 
sydämin 

uudistumaan

TAPAHTUMIA
JOENSUUN 

ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA

3.4. klo 17 panihida kirkossa. Rovasti Erkki Piiroisen kuoleman 
10-vuotismuistopäivä.
4.4. klo 10.30 lähetyspiirin myyjäiset salissa. Päättyy klo 14.00.
21.4. klo 18 raamattupiiri salissa. Profeetat Jesaja ja Jeremia.
24.4. klo 11.00 työttömien ruokailu seurakuntasalissa.
27.4. klo 18 miesten keskustelupiiri Miikkulan Mušikat kokous-
huoneessa. Lääkäri Olavi Vänskä: Hoitotyön priorisointi.
28.4. klo 18 Ksenia-naistenpiiri salissa. Outi Piiroinen-Backman: 
Pienimmän lantin yhteisö.
9.5. klo 9.30 alkavat Hollolan kirkon 50-vuotisjuhlat.
12.5. klo 18 kirjallisuuspiiri salissa

Arkkipiispan
tervehdys
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Ortodoksina
ajassa

Nurmes

Rasimäen 
Hattuset
Valtimolla kirkko on harvoin ää-
riään myöten täynnä. Ahkeras-
ti kirkkoon saapuvien joukko on 
ajan saatossa pienentynyt, mut-
ta he ovat sitäkin ahkerampia 
seurakuntaelämässä. Sunnun-
tainaamun liturgiaan astuu si-
sälle iso mies ja pieni nainen. 
Heistä ei voi erehtyä. Kysymys 
on Taisto ja Anna-Maija Hat-
tusesta, jotka ovat viimeiset 28 
vuotta asuneet Rasimäen kyläs-
sä. Nyt he ovat saapuneet Valti-
molle liturgiaan.

Taisto on Rasimäen kylässä sijaitsevan 
tsasounan isännöitsijä ja Anna-Maija pi-
tää seurakunnan lastenkerhoa Valtimol-
la. Kumpaisenkin tehtävät kertovat aika 
paljon heistä itsestään. Taisto on koke-
nut kirkon kuin omaksi kodikseen, jonne 
saapuu aina hyvillä mielin. Anna-Maija 
pitää paljon lapsista ja hän on kokenut 
luontevaksi seurakunnan nuorisotyössä 
olemisen.

Omia lapsia heille on siunaantunut 
neljä, jotka ovat syntyneet kuuden vuo-
den sisällä. Uskalsin kysyä, että eikö 
se ole ollut hieman rankkaakin. Taiston 
mielestä lasten kasvattaminen on mennyt 
melkeinpä ohimennen ilman sen kum-
mempia ongelmia. Anna-Maija kuiten-
kin toteaa, että äidin näkökulmasta siinä 
on ollut rankkojakin hetkiä (Kuulostaa-
ko tutulta?) Iloa ja riemua tuo sekin, että 
heistä tulee kohta kaksinkertaisia isovan-
hempia.

Kummatkin näkevät tulevaisuuden 
valoisana. Rasimäen kylä on pieni, mut-
ta sinne on tullut myös uusia asukkaita. 
Taisto toivoisi lisää jumalanpalveluksia 
omalle kylälleen. Lisäksi hän kannustaa 
kaikkia pitämään hyvää huolta omasta 
kirkostaan tai rukoushuoneestaan. Ra-
simäen tsasounaa aiotaankin kunnos-

taa talkoovoimin tulevana keväänä, jota 
Taisto odottaakin suurella innolla.

Anna-Maijan terveiset ovat vähin-
täänkin yhtä tärkeät. Hän rohkaisee 
kaikkia vanhempia tuomaan lapsensa 
kirkkoon ja seurakunnan lasten- ja nuor-
tenkerhoihin. Mieluisia toiveita kirkko-

herrankin kannalta. Suokoon Herra mo-
nia armorikkaita vuosia kaikille niille, 
jotka tekevät tämänkaltaista työtä omissa 
seurakunnissaan.

    Andrei Verikov

Taisto ja Anna-Maija Hattunen Valtimon kirkon 
portailla 1. paastosunnuntain liturgian jälkeen.

    Vuosikokoukset jälleen pidetty
Nurmeksen seurakunnan tiistaiseurojen vuosikokoukset on 
taas pidetty. Ylä-Valtimon tiistaiseurassa Aili Hilosella 
oli kaikki langat käsissään...

Ortodoksinen Seurakuntaviesti 2/2009
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Lieksa

Tuomiosunnuntaina liturgian toimit-
ti isä Leevi Saatsi ja kanttorina oli Mil-
la Vänskä. Palveluksen jälkeen lähetys-
työtoimikunta tarjosi kahvit srk-salilla. 
Tilaisuudessa oli vieraana suomea opis-
keleva romanialainen Oona Corduneau, 
joka kertoi kotimaastaan ja ortodoksi-
sen kirkon elämästä siellä. Seurakunta 
sai lahjaksi paikallisen ikonin ja lähetys-
toimikunta muisti Oonaa tulevan pääsi-
äisen ajan lahjoilla. Tilaisuus päätettiin 
ehtooveisuun.

Paikalle oli saapunut runsain joukoin 
väkeä ja sääkin suosi ulkoilijoita. Tapah-
tuma aloitettiin vedenpyhityksellä ja sa-
malla siunattiin tapahtumaan osallistujat 
sekä tarjoilut. Tarjolla oli hernekeittoa ja 
laskiaispullia nuotiokahvien kera sekä 
nuotiomakkaraa. Ruokailun jälkeen har-
rastettiin poniratsastusta, moottorikelk-
kailua, napakelkkailua ja mäenlaskua. 
Illalla toimitettiin kirkossa sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus, jonka myötä las-
keuduttiin suureen paastoon.

Lieksassa laskeuduttiin
paastoon Rantakalliolla

Laskiaissunnuntaina vietettiin nuorisotyö-
toimikunnan ja diakoniatyötoimikunnan 
yhdessä organisoimaa laskiaistapahtumaa 
Rantakalliolla. 

Ortodoksisuuden sunnuntaina Lieksas-
sa vieraili lähetyssihteeri Outi Vasko. 
Hän kertoi ortodoksisen lähetyksen ny-
kytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Li-
säksi hän kertoi omista kokemuksistaan 
lähetyskentällä Tansaniassa. 

Lähetystyötoimikunta tarjosi srk-salil-
la maittavan paastolounaan.  Outi Vasko 
kuvassa vasemmalla.

Ortodoksisuuden 
sunnuntaina 

perehdyttiin 
lähetystyöhön 

Suomen bysanttilaisen musiikin seura ry. järjestää Ilomantsissa yksiäänisen laulun 
viikonlopun 15.-17.5.2009. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki yksiäänisestä by-
santtilaisesta ja slaavilaisesta vanhasta kirkkolaulusta kiinnostuneet ympäri Suomen.  
Ohjelmaan sisältyy professori Hilkka Seppälän luento, lauluharjoituksia Jaakko Ol-
kinuoran johdolla, yhdessä laulettuja jumalanpalveluksia ja mukavaa yhdessäoloa.  
Osallistumismaksu 20 euroa.  
Lisätietoja Maria Takala-Roszczenkolta, mtakala@cc.joensuu.fi.

Yksiäänisen kirkkolaulun 
viikonloppu 15.-17.5. Ilomantsissa

Tuomiosunnuntaina 
vieras

romaniasta

Ortodoksinen Seurakuntaviesti 2/2009
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Sanastot
tutuiksi

PÄÄSIÄINEN 
JA 

ANTIPASHA

Pääsiäistä kutsumme riemujen riemuk-
si, sillä Kristuksen ylösnousemusjuhla ei 
kuulu kirkkovuoden kahdentoista suuren 
juhlan joukkoon, vaan on kaikkia niitä 
suurempi ja merkityksellisempi. Suomen 
kielen pääsiäinen -sana on Mikael Agri-
colan keksimä uudissana, joka oli alun 
perin muodossa päsieinen. Nimi merkit-
see paastosta ”pääsemistä”, eli pääsiäistä 
edeltävän neljäkymmentä päivää kestä-
vän suuren paaston päättymistä. Monis-
sa kielissä pääsiäinen -sana on johdettu 
juhlan hepreankielisestä nimestä pesah. 
Esimerkiksi latinaksi pääsiäinen on pa-
schalis.

Juutalaisten pesah -juhlaa vietettiin 
nisankuun 14. päivänä Egyptistä vapautu-
misen muistoksi. (2. Moos. 12). Juutalai-
seen pääsiäiseen liittyi myös seitsemän-
päiväinen happamattoman leivän juhla, 
jossa muisteltiin kiireistä pakoa Egyptis-
tä (2.Moos. 23:14). Juudan kuningas Jo-
sian uudistuksissa (639−609eKr.) Jeru-
salem määrättiin ainoaksi uhripaikaksi, 
minkä vuoksi pääsiäislammasta voitiin 
syödä vain siellä ja juhlasta muodostui 
sen myötä pyhiinvaellus Jerusalemiin 
(5.Moos. 16:1−8).

Jeesuksen ennen kärsimyksiä ja kuo-
lemaa opetuslastensa kanssa nauttima 
viimeinen ateria oli juuri pääsiäisateria. 
Korinttilaisille lähettämässään kirjees-
sä apostoli Paavali vertaa Jeesusta pää-
siäislampaaseen ja toteaa pääsiäisjuh-
lan merkitsevän kristityille vapautumista 
synnin vallasta (1.Kor. 5:7−8) Ortodok-
sinen kirkko ei vietä pääsiäisjuhlaa sa-
manaikaisesti juutalaisten kanssa, vaan 
kevätpäiväntasauksen jälkeisen täyden-
kuun jälkeisenä sunnuntaina. Juhlan vie-
ton ajankohta määriteltiin Nikeassa 325 
pidetyssä ensimmäisessä ekumeenisessa 
kirkolliskokouksessa. Päätöstä täydentää 
Pyhien apostolien 7. säännön määräys, 
jonka mukaan juhlaa tulee viettää juuta-
laisen pääsiäisen jälkeen.

Ortodoksinen pääsiäisyöpalvelus al-
kaa aamupalveluksen aloittavalla ris-
tisaatolla, joka kiertää kirkon ympäri. 
Ristisaatto pysähtyy kirkon ulko-oven 
eteen, jossa luetaan ensimmäinen ylös-
nousemusevankeliumi. Sen jälkeen lau-
sutaan ensimmäistä kertaa pääsiäis-
tervehdys ”Kristus nousi kuolleista!”, 
johon vastataan: ”Totisesti nousi!”. Tä-
män jälkeen kirkkokansa palaa tyhjään 
kirkkoon, joka symboloi Kristuksen tyh-
jää hautaa, ja varsinainen pääsiäisjuhla-
palvelus alkaa. Pääsiäisen sanoma julis-
tetaan jumalanpalvelustekstien lisäksi 
myös joka pääsiäisenä luettavassa Johan-
nes Krysostomoksen pääsiäissaarnassa: 
”Kuolema, missä on sinun otasi? Tuone-
la, missä on sinun voittosi? Kristus nousi 
kuolleista ja hävitti voimasi. Kristus nou-
si kuolleista ja pahuuden henget tuhou-
tuivat. Kristus nousi kuolleista ja elämä 
hallitsee. Kristus nousi kuolleista, eikä 
kukaan kuollut ole haudassa--.” Pääsiäi-
sen aamupalveluksen jälkeen toimitetaan 
yöllä vielä juhlaliturgia.

Antipashaa eli ”uutta pääsiäistä” vie-
tetään Tuomaan sunnuntaina eli viikon 
kuluttua pääsiäisestä. Silloin muistel-
laan kuinka apostoli Tuomas koskemalla 
ylösnousseen Kristuksen käsissä ja kyl-
jessä olevia haavoja uskoi ja todisti Kris-
tuksen jumaluudesta (Joh. 20:26−28). 
Antipasha on pääsiäisen uudelleen muis-
taminen kahdeksantena päivänä itse juh-
lasta ja kuvastaa kristittyjen ikuista iloa 
Kristuksen kuolleista ylösnousemisesta. 
Kahdeksan-luku kuvaa jumalan valta-
kuntaa ja Kristuksen toista tulemista.

Piispa Arseni

Tapahtumia 
LIEKSAN

seurakunnassa

Lauantaina 4.4. klo 9.00-11.00 lähe-
tystyötoimikunnan myyjäiset seurakunta-
salilla. Alussa rukouspalvelus.

13.4. pääsiäisyönä jumalanpalveluk-
sen jälkeen seurakuntasalilla perinteinen 
pääsiäistarjoilu. Ei osallistumismaksua.

16.4. koululaistapahtuma. Liturgia 
klo 9.00, ruokailu Moisionkadun koululla, 
yhteinen hetki ja pientä tarjoilua seurakun-
tasalilla. Tilaisuus päättyy noin klo 12.00. 
Mukana isä Tuomas Järvelin Ortodoksis-
ten Nuorten Liitosta.

3.4. Pohjois – Karjalan papiston 
”kierrätyssunnuntai”. Lieksassa liturgian 
toimittaa isä Kalevi Kokkonen Joensuusta. 
Liturgian jälkeen kirkkokahvit ja isä Kale-
vin puheenvuoro seurakuntasalilla.

Kevät-Miikkula eli pyhän Nikola-
oksen muistopäivä ja Viekin tsasounan 
temppelijuhla. Vigilia 8.5. klo 18.00 ja  
9.5. liturgia ja pieni vedenpyhitys alka-
en klo 10.00. Liturgian jälkeen klo 12.00 
Viekin koulun 70-vuotisjuhla koululla. Ti-
laisuuden alussa toimitetaan kiitosrukous-
hetki.

Tulevan kesän kristinoppikoululais-
ten info liturgian jälkeen 21.5. seurakun-
tasalilla. Kristinoppikoulu järjestetään Jo-
ensuun seurakunnan leirikeskuksessa Enon 
Sikrevaarassa: 3.-12.6. Päätösvigilia 12.6. 
klo 18.00 ja päätösliturgia 13.6. klo 10.00 
lieksalaisille Lieksan kirkossa. 

Ekumeeninen toukosiunaus Lieksan 
kotiseututalolla 22.5. klo 14.00.

 
Lieksan tiistaiseura:
Palmusunnuntaina 5.4. tiistaiseura tar-

joaa liturgian jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntasalilla.

Tuomaan tiistaina 21.4. tiistaiseura 
tarjoaa liturgian jälkeen kirkkokahvit. Tar-
jottavat tuodaan kirkkoon siunattavaksi.

5.5. tiistaiseurassa (klo 12.00) vierai-
lee isä Leevi Saatsi ja kertoo arkkipiispa 
Hermannista. 

19.5. klo 12.00 alkaen tiistaiseuran työ-
kauden päätös Rantakalliolla. Hartaus ja 
nyyttikestit.

Sunnuntaina 31.5. retki Valtimon kir-
kon praasniekkaan.

Tarkempia tietoja seuran puheenjoh-
taja Sirkka Mitruselta, puh. 040 5956119.
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Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

Nurmes
ti 7.4. klo 8 aamupalvelus, klo 17 EPL
to 9.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 liturgia 
 (Ehtoollisen asettaminen)
pe 10.4. klo 14 ehtoopalvelus (Hauta-
 kuvan esiintuominen)
la 11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 12.4. klo 00.00 ristisaatto, 
 aamupave-lus  ja liturgia 
 (PÄÄSIÄISYÖPALVELUS)
su 12.4. klo 15 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
ke 15.5. klo 9 liturgia
pe 17.4. klo 15.30 ehtoopalvelus
ti 21.4. klo 8.00 liturgia, klo 17.30 pani-
 hida, vainajienmuistelupäivä
pe 24.4. klo 15.30 ehtoopalvelus
la 25.4. klo 18 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
su 26.4. klo 10 liturgia Bomban 
 tsasounassa
ti 28.4. klo 17.30 ehtoopalvelus
ti 5.5. klo 17.30 pieni vedenpyhitys
pe 8.5. klo 15.30 ehtoopalvelus
la 9.5. klo 18 vigilia
su 10.5. klo 10 liturgia (radiointi)
ti 12.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 15.5. klo 15.30 ehtoopalvelus
la 16.5. klo 18 ehtoopalvelus Bomban 
 tsasounassa
ti 19.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
ke 20.5. klo 18 juhlavigilia
to 21.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen 
 astuminen, Helatorstai
pe 22.5. klo 15.30 ehtoopalvelus
ti 26.5. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 29.5. klo 15.30 panihida, vainajien 
 muistelupäivä
su 31.5. klo 18 ehtoopalvelus, Helluntain 
 polvirukoukset
ma 1.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä

Juuka
ma 6.4. klo 17 EPL
pe 10.4. klo 9 aamupalvelus, (12 kär-
 simysevankeliumia)
la 11.4. klo 9 aamupalvelus, (Kristuksen 
 hautauspalvelus, saatto kirkon ympäri)
ma 13.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia, 
 Lasten Pääsiäinen
la 2.5. klo 18 vigilia
su 3.5. klo 10 liturgia
su 17.5. klo 9.20 aamupalvelus ja liturgia
la 30.5. klo 9 liturgia, jonka jälkeen toimi-
 tetaan lyhyitä muistopalveluksia hau-
 tausmaalla

Valtimo
ke 8.4. klo 10 EPL
la 11.4. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia
to 16.4. klo 9.15 liturgia
la 18.4. klo 18 vigilia
su 19.4. klo 10 liturgia
ke 6.5. klo 10 liturgia Elomäen tsasou-
 nassa, Pääsiäiskauden keskijuhla
ti 19.5. klo 23.59 aamupalvelus ja liturgia, 
 Pääsiäiskauden päätösjuhla
la 30.5. klo 18 juhlavigilia
su 31.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
 Pyhän Kolminaisuuden päivä, 
 Helluntai

Rautavaara
24.5. klo 10 liturgia

(EPL= Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia)

KS Joensuun piispa  Arseni toi-
mitti ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgian Nurmeksessa 27.2. 
Kuva: Andrei Verikov.
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Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset lauantaina klo 18 
(vigilia) ja sunnuntaina klo 10 (liturgia).
3.4. klo 18 paastoliturgia
4.4. klo 9 liturgia. Lasaruksen lauantai.
4.4. klo 18 vigilia. Virpomavitsojen siu-
 naaminen.
5.5. klo 10 liturgia. Jeesuksen Jerusalemiin 
 ratsastamisen muisto. Kirkkokahvit.

Suuri viikko
6.4. klo 9 aamupalvelus.
6.4. klo 18 paastoliturgia
7.4. klo 9 aamupalvelus
7.4. klo 18 paastoliturgia
8.4. klo 9 aamupalvelus
8.4. klo 18 paastoliturgia
9.4. klo 9 aamupalvelus
9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. 
 Ehtoollisen asettamisen muistojuhla.
10.4. klo 10 aamupalvelus. 12 kärsimys-
 evankeliumijaksoa.
10.4. klo 14 ehtoopalvelus. Jeesuksen 
 ristiltäottamisen muisto.
10.4. klo 18 aamupalvelus Jeesuksen 
 hautaamisen muistoksi.
11.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia.
11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus. 
 Ristisaatto klo 24.00.
12.4. klo 18 pääsiäispäivän ehtoopalvelus 
 (20 min.)
13.4. klo 10 liturgia. Lasten pääsiäinen. 
 Kirkkokahvit.

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
10.4. klo 10 suuri hetkipalvelus. Kris-
 tuksen kärsimysten muisto.
26.4. klo 10 liturgia.

Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)
9.4. klo 9 suuren torstain aamupalvelus.
17.5. klo 10 liturgia.
I.6. klo 9 liturgia. II helluntaipäivä.

Sonkajanrannan kirkko
4.4. klo 9 liturgia. Lasaruksen lauantai.
11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.

Tuupovaaran kappeli
(koulutie 4)
8.4. klo 17 paastoliturgia.
10.4. klo 18 aamupalvelus Jeesuksen 
 hautaamisen muistoksi.
21.4. klo 9 liturgia. Vainajien muistopäivä.
22.4. klo 17 ehtoopalvelus.
28.4. klo 9 liturgia.
3.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia.

Hoilolan kirkko
4.4. klo 18 vigilia. Virpomavitsojen 
 siunaaminen.
5.5. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai.
10.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus Jeesuk-
 sen ristiltä ottamisen muistoksi.
8.5. klo 18 vigilia. Kirkon 50-vuotisjuhla. 
 Kevät Miikkula.
9.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia. Ruokailu ja juhla.
23.5. klo 10 liturgia.
11.4. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia. 
 Suuri lauantai.

Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

Kirkkaalla viikolla ma-pe liturgia klo 
10.00 (koululaisia)

19.4. klo 10 liturgia suomeksi ja venäjäksi.  
 Kirkkokahvit.
10.5. klo 10 liturgia. Salissa äitienpäivä-
 juhla.
12.5. klo 10.30 liturgia. Huom! Aika! 
 Veteraanien kirkkopyhä.
17.5. klo 10 liturgia suomeksi ja venäjäksi.
20.-21.5. Helatorstain palvelukset Kontio-
 lahden kirkossa.
21.5. klo 9 linja-auto lähtee kirkonmäeltä 
 Kontiolahteen.
23.5. klo 9 liturgia (slaavinkielinen)

HELLUNTAIN PALVELUKSET
30.5. klo 18 vigilia. Kristuksen kirkon 
 syntymäpäivä.
31.5. klo 10 liturgia ja ehtoopalvelus. 
 Polvirukoukset. Kirkkokahvit.
1.6. klo 9 II helluntaipäivän liturgia. 
 Pyhän Hengen päivä.

Hautausmaan tsasouna
20.4. klo 18 vainajien muistopalvelus.
21.4. klo 9 liturgia. Tuomaan tiistai.
29.5. klo 18 parastasis eli vainajien 
 muistopalvelus.
30.5. klo 9 liturgia ja litaniat haudoilla.
Heinäkuussa keskiviikkoisin klo 18 ehtoo-
palvelus.

Seminaarin kirkko
(Torikatu 41)
11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.

Kontiolahden kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden kol-
mantena sunnuntaina.
8.4. klo 9 suuren keskiviikon aamupalvelus
10.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus. Jeesuk-
 sen ristiltä ottamisen muistopalvelus.
11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.
20.5. klo 18 vigilia. Helatorstain aatto.
21.5. klo 10 liturgia ja ristisaatto Höy-
 tiäisen rantaan. Kirkkokahvit ev.lut. 
 salissa.
21.6. klo 10 liturgia.

Enon tsasouna
Säännölliset palvelukset kuukauden en-
simmäisenä sunnuntaina.
5.4. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai.
13.4. klo 10 liturgia. II pääsiäispäivä.
3.5. klo 10 liturgia.
7.6. klo 10 liturgia.

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toise-
na sunnuntaina.
8.4. klo 18 paastoliturgia.
11.4. klo 23.30 pääsiäisyön palvelus.
10.5. klo 10 liturgia (matkapapisto). 
 Äitienpäiväjuhla.
30.5. klo 18 vigilia. Helluntai.
31.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja litur-
 gia. Kirkon vuosijuhla.
14.6. klo 10 liturgia.

Kesälahti
24.5. klo 10 liturgia Siiri ja Olavi 
 Kupiaisen kodissa Purujärvellä 
 Marjoniementiellä.
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Viinijärven kirkko
Jeesuksen rukouspalvelus tiistaisin 
klo 18.00
4.4. klo 18.00 vigilia, virpomavitsojen   
 siunaus
7.4. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
9.4.  klo   9.00 ehtoopalvelus ja liturgia
9.4.  klo 18.00 12 kärsimysevankeliumia
10.4. klo 14.00 Kristuksen ristiltäotto, suuri 
 ehtoopalvelus
11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia, 
 toimittaa arkkipiispa Leo
15.4. klo  9.30 liturgia
3.5.   klo 10.00 liturgia, toimittaa 
 isä Ioannis Lampropoulos Ilomantsista
17.5. klo 10.00 liturgia
21.5. klo 10.00 liturgia, kripari-info

Outokummun kirkko
Jeesuksen rukouspalvelus torstaisin 
klo 20.00
 4.4.  klo 9.00 liturgia, virpomavitsojen 
 siunaus
8.4. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia 
10.4. klo 18.00 Kristuksen hautauspalvelus
13.4. klo 10.00 liturgia, ristisaatto, 
 alakerrassa tarjoilua, lasten pääsiäinen
14.4. klo   9.00 liturgia
25.4. klo 18.00 vigilia
10.5. klo 10.00 liturgia
16.5. klo 18.00 vigilia
31.5. klo 18.00 aamupalvelus, vedenpyhitys, 
 Pyhän Hengen päivä, kirkon praasniekka

Honkalammen koulu
10.5. klo liturgia, kirkkokahvit

Polvijärven kirkko
11.4. klo  9.00 ehtoopalvelus ja liturgia
17.4. klo  9.00 liturgia
26.4. klo 10.00 liturgia 
20.5. klo 18.00 vigilia, helatorstai, 
 Herran taivaaseen astuminen
31.5. klo 10.00 liturgia, Helluntai, 
 Pyhän Kolminaisuuden päivä

Sotkuman rukoushuone
Jeesuksen rukouspalvelus keskiviikkoi-
sin klo 18.00
5.4. klo10.00 liturgia, Palmusunnuntai
6.4. klo 18.00 suuren tiistain aamupalvelus
10.4. klo 10.00 kuninkaalliset hetket
12.4. klo 18.00 suuri ehtoopalvelus

Liperin rukoushuone
1.4. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
4.4. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
10.4. klo 10.00 kuninkaalliset hetket 
19.4. klo 10.00 liturgia
9.5.  klo 18.00  vigilia
30.5. klo 18.00 vigilia, Helluntai, 
 Pyhän Kolminaisuuden päivä

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
10.4. klo 10 suuri hetkipalvelus. Kris-
 tuksen kärsimysten muisto.
26.4. klo 10 liturgia.

Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)
9.4. klo 9 suuren torstain aamupalvelus.
17.5. klo 10 liturgia.
I.6. klo 9 liturgia. II helluntaipäivä.

Sonkajanrannan kirkko
4.4. klo 9 liturgia. Lasaruksen lauantai.
11.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.

Tuupovaaran kappeli
(koulutie 4)
8.4. klo 17 paastoliturgia.
10.4. klo 18 aamupalvelus Jeesuksen 
 hautaamisen muistoksi.
21.4. klo 9 liturgia. Vainajien muistopäivä.
22.4. klo 17 ehtoopalvelus.
28.4. klo 9 liturgia.
3.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia.

Hoilolan kirkko
4.4. klo 18 vigilia. Virpomavitsojen 
 siunaaminen.
5.5. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai.
10.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus Jeesuk-
 sen ristiltä ottamisen muistoksi.
8.5. klo 18 vigilia. Kirkon 50-vuotisjuhla. 
 Kevät Miikkula.
9.5. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja 
 liturgia. Ruokailu ja juhla.
23.5. klo 10 liturgia.
11.4. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia. 
 Suuri lauantai.

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Lieksan kirkko
1.4. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu, 
 piispa  Arseni
4.4. klo 18.00 vigilia
5.4. klo 10.00 liturgia ja tiistaiseuran 
 kirkkokahvit
7.4. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
8.4. klo 9.00 aamupalvelus ja kirkko-
  kahvit
9.4. klo 9.00 ehtoopalvelus ja liturgia
9.4. klo 18.00 suuren perjantain aamu-
 palvelus (12 kärsimysevankeliumia)
10.4. klo 13.00 suuren perjantain ehtoo-
 palvelus (Kristuksen ristiltä ottaminen)
10.4. klo 18.00 suuren lauantain aamu-
 palvelus (Kristuksen hautaus)

11.4. klo 9.00 suuren lauantain ehtoo-
 palvelus ja liturgia
11.4. klo 23.30 puoliyö- ja aamupalvelus 
 sekä liturgia (palveluksen jälkeen 
 tarjoilua seurakuntasalilla)
16.4.klo 9.00 liturgia (koululaiskirkko)
18.4.klo 18.00 vigilia
19.4.klo 10.00 liturgia
20.4. klo 18.00 vigilia
21.4. klo 10.00 liturgia ja (Tuomaan 
 tiistai), tiistaiseuran kirkkokahvit
25.4. klo 18.00 vigilia
26.4. klo 10.00 liturgia
2.5. klo  18.00 vigilia
3.5. klo  10.00 liturgia (Joensuun papisto), 
 kirkkokahvit
10.5. klo 10.00 liturgia (äitienpäivä), 
 kirkkokahvit
16.5. klo 18.00 vigilia
17.5. klo 10.00 liturgia
20.5. klo 18.00 vigilia
21.5. klo 10.00 liturgia (Kristuksen tai-
 vaaseenastuminen), kristinoppikoulu-
 laisten info ja kirkkokahvit 
23.5. vigilia
25.5. liturgia

Viekin tsasouna
8.4. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
13.4. klo 10.00 liturgia
8.5. klo 18.00 vigilia
9.5. klo 10.00 liturgia (temppelijuhla) 

Vuonisjärven tsasouna
7.4. klo 9.00 aamupalvelus

TAIPALEEN SEURAKUNNAN 
TARKASTUS 15.-17.5.
Tarkastuksen tulee toimittamaan KS 
Joensuun piispa Arseni. Ohjelma: Al-
kajaisrukoushetki Taipaleen kirkossa 
15.5. klo 10.00. Vigilia Outokummun 
kirkossa 16.5. klo 18.00. Liturgia Taipa-
leen kirkossa 17.5. klo 10.00. Tarkempi 
ohjelma selviää myöhemmin.
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Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

воскресенье 31.5 литургия на церковно-
славянском и финском языках. 
 9.00  утреня (на  финском),  
 возможность исповедаться на  
 финском и   на русском языках.
 10.00  литургия 

su 7.6 Kaikkien pyhien sunnuntai 
 9.00 aamupalvelus
 10.00 liturgia, kahvit kirkossa
 12.00 ristisaatto Parppeinvaaran 
 tsasounalle jossa toimitetaan ehtoo-
 palvelus. Parppeinpirtillä kahvit.
 
Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus, 
paitsi 15.4., 22.4. ja 6.5.

Hattuvaaran tsasouna
la 18.4 Kirkas lauantai
 klo 9.00 Liturgia 

Huhuksen tsasouna
Praasniekka 
ke 20.5 18.00 suuri ehtoopalvelus
to 21.5 8.30 aamupalvelus, pieni veden-
 pyhitys ja liturgia

Sonkajan tsasouna
ma 1.6 Pyhän Hengen päivä
 klo 9.00 Liturgia 

Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset
ja mahdolliset muutokset normaalisti 

maanantain Pogostan Sanomissa.  

ti 7.4 klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
ke 8.4 klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
to 9.4 klo 18.00 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 pyhän ehtoollisen asettaminen
pe 10.4 klo 9.00 aamupalvelus, 12 evan-
 keliumia
klo 15.30 ehtoopalvelus, Kristuksen ristiltä 
 ottaminen, hautakuvan esiintuominen 
klo 20.00 ehtoonjälkeinen palvelus. 
 Jumalansynnyttäjän itkuvirsi
la 11.4 klo 9.00 aamupalvelus, Kristuksen 
 hautauspalvelus
klo 15.30 ehtoopalvelus ja liturgia

Herran Pääsiäinen. 
Kristuksen ylösnousemus.
la 11.4 klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 12.4 klo 24.00 ristisaatto, aamu-
 palvelus ja liturgia,
klo 16.00 pääsiäisen ehtoopalvelus ja 
 Ekumeeninen ristisaatto ev. lut. kirk-
 koon ja konsertti

”Lasten pääsiäinen” 
ma 13.4 klo 9.00 aamupalvelus ja 
 liturgia, ristisaatto

Huom: Lapset voivat ottaa kirkkoon 
oman pienen ikonin, jota voi kantaa 
mukana ristisaatossa.

ti 14.4 klo 9.00 koululaisten liturgia

Pääsiäisajan keskijuhla
ke 6.5 klo 9.00 Liturgia

16.–17.5 yksiäänisen musiikin tapahtuma 
 la klo 18.00 ehtoopalvelus
 su klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia
su 31.5 Kaksikielinen Liturgia 
 (slaavi-suomi) 
 klo 9.00 aamupalvelus (suomi) 
 (mahdollisuus aamupalveluksen aikana
  osallistua synninkatumussakramenttiin) 
 klo 10.00 liturgia (slaavi-suomi) 

Pyhän Elian kirkko 
Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin suuren paaston aikana
3.4., 7.4. ja 8.4. klo 16.00-18.00 Elian 
kirkossa.

Ehtoopalvelus Elian kirkossa seuraavina 
keskiviikkoina klo 18.00: ke 22.4, ke 6.5, 
ke 3.6.
 
6. paastoviikko
to  2.4 klo 9.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia (seurakuntatalolla)

Lasaruksen lauantai 
pe 3.4 klo 18.00 ehtoopalvelus
la 4.4 klo 9.00 liturgia (kreikankielinen)

Palmusunnuntai 
la 4.4 klo 18.00 ehtoopalvelus,
 virpomavitsojen siunaus
su 5.4 klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia

Suuri viikko
ma 6.4 klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain
  liturgia

Hiihtoristisaaton osallistujia Sonkajan tsasounalla 7.3. 
Kuva: Teuvo Martiskainen
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Ilomantsi

LASTEN ILTAPÄIVÄKERHO
Toimintaa ja askartelua alle kouluikäisil-
le! Kerho kokoontuu joka torstai kello 
15.00 – 16.00 seurakuntatalolla. Lisää voit 
kysyä Paulalta (050- 3606012) tai Anulta 
(040 528 545)! Kaikki vaan mukaan!

LASTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Kokoontuu joka torstai seurakuntasalilla 
(Matsintie 7) klo 16.00–18.00. Piiri on tar-
koitettu kouluikäisille. Materiaalimaksu 
on 20 euroa / lukukausi. Piiriä ohjaa iko-
nimaalari Anu Koivuniemi (040 – 525 85 
45).
    
ILJAN LAPSIKUORO
Kaikki laulamisesta pitävät lapset, tulkaa 
mukaan kuoroon! Lasten kuoro kokoontuu 
maanantaisin seurakuntatalolla (Mantsin-
tie 7) klo 15.30-16.30 (Huom! uusi aika).  
Kuoroa johtaa kanttori Riikka Patrikainen.

ILJAN NUORISOKUORO 
Nuorisokuoro kokoontuu seurakuntatalol-
la maanantaisin klo 16.45-17.45. Tervetu-
loa mukaan! Kuoroa johtaa kanttori Riik-
ka Patrikainen.

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
toimintaa keväällä 2009

Lapset ja nuoret

Uusi Seniori-
ikonimaalauspiiri 
on aloittanut Ilomantsissa. Piiri 
kokoontuu seurakuntasalilla 
parillisten viikkojen maanantaina 
klo 9-12 (paitsi viikolla 16 tiistaina 
klo 9-12 ). Piiriä ohjaa ikonimaalari 
Anu Koivuniemi. Materiaalimaksu 
on 20 euroa.

NUORTENPIIRI
Ortodoksinuoret pitävät nuorten iltoja 
joka toinen keskiviikko klo 18.00. Iltam-
me alkaa ehtoopalveluksella Elian kirkos-
sa ja jatkuu sen jälkeen ortodoksisella seu-
rakuntasalilla (Mantsintie 7) jutustelun ja 
muun mukavan parissa. Suuren paaston ai-
kaan aloitamme klo 17.00 Ennen pyhitet-
tyjen lahjan liturgialla.Ohjaajina toimivat 
Hanna Eskelinen ja Arto Hassinen. Älä 
ujostele!!! Ota kaverisi ja tule mukaan! 
Ohjelmaa: 8.4. yleinen sairaanvoitelu, 
11.4. pääsiäisyö, 22.4 kokoontuminen, 
24.4 - 26.4.09 ONL:n vuosijuhlat Lap-
peenrannassa, 6.5. ”Nuorten piiri 2 -vuot-
ta” (aloitettu 9.5.2007) ja KARTING-kisat 
Joensuussa, 20.5. Huhukseen ehtoopalve-
lukseen. 

Pyhän Elian kirkon kuoro harjoittelee 
maanantaisin klo 18.00–19.30 seurakunta-
salilla. Kuoroa johtaa kanttori Riikka Pat-
rikainen.

Kirkkolaulupiiri kokoontuu Elian 
kirkossa parittomien viikkojen keski-
viikkoina klo 16.45-17.45.  Kirkkolaulu-
piiri on tarkoitettu kaikille ortodoksisesta 
kirkkolaulusta kiinnostuneille ja joka asiaa 

– äänen käyttöä, kirkkolaulun teoriaa, kirk-
kolauluja – lähestytään aivan perusteista 
käsin. Piirillä ei ole ”esiintymisiä” eikä pii-
riläisillä ole pääsyvaatimuksia. Piiriä ohjaa 
johtaa kanttori Riikka Patrikainen.

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuussa 
yleensä torstaisin klo 18.00. Lisätietoa pii-
ristä saa Irene Tuomiselta (040 – 5828897) 
ja Tuuli Santakarilta (040 - 7699425). 

Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasa-
lilla joka kuukauden ensimmäinen keski-
viikko klo 18. Lisätietoja piiristä saa Teu-
vo Jetsulta (050 - 4691398).

Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu 
seurakuntasalilla joka toinen tiistai klo 
13.00. Mutalahden ja Hattuvaaran tiis-
taiseurojen kokoontumisista ilmoitetaan 
erikseen Pogostan Sanomissa. 

Lisätietoja seurakunnan ker-
hoista, kuoroista ja piireistä saa 
kansliasta p. 013- 881084, avoin-
na ma, ke ja pe klo 9 – 13.

Aikuiset

Luento Pyhästä Serafim Sarovilaisesta ke 29.4.09 
klo 18.00. Ilomantsissa ort.srk.salilla (Nunna Ksenia)

Kirkkolaulutapahtuma Yhteen ääneen 
Ilomantsissa 15.-17.5.2009. 
Ks. Tapahtuman ilmoitus tästä lehdestä sivulta 5.

Sonkajan tsasounalta 
lähdettiin lauantaina 

7.3. hiihtoristisaatossa 
ja määränpäänä oli 

Ilomantsin kirkko. Rei-
pasta ristisaattoväkeä 
oli mukana runsaasti. 

Kuvat: 
Teuvo Martiskainen

Hiihtoristisaatto
sai seurakuntaa

liikkeelle
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

Puh. (013) 266 0017, 
050 558 2528, 

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/joen-
suu/nuoriso_vara.php

KLIK!

Muista nettisivumme ja ilmoittaudu sähköpostilistalle!
Sieltä löydät aina tuoreimmat tiedot tapahtumista, ja lisäksi voit liittyä 
nuorisotoimiston sähköpostilistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi Pasille.

Nuorisotoimiston 
kuulumisia

Vuodenvaihde on sujunut kiivaasti työn 
merkeissä: kerhonohjaajia on koulutettu 
yhdessä ONL:n kanssa, Valamossa poh-
dittiin nuorisotyön kuvioita neuvottelu-
päivillä ja Vuokatin rinteetkin ovat taipa-
lelaisten kanssa tältä talvelta tutkittu, ja 
hyvät olivat.

Kevään ohjelma jatkuu tiiviinä. Oh-
jaajahaku on juuri päättynyt tämän leh-
den ilmestyessä ja kevääseen kuuluvat 
koulutukset alkavat olla käsillä. Lisätie-
toja tarjolla olevista koulutuksista löydät 
näiltä sivuilta. Kohta mennään vuosijuh-
lille Lappeenrantaan ja siitä on enää jo-
kunen viikko leirikauden alkuun, ja oh-
jaajat pääsevät töihin.

Nyt vaan kaikki reippaasti tapahtu-
miin mukaan!

Terv. Pasi

Huomio kevään 
ylioppilaat!
Teillä on mahdollisuus saada seura-
kunnan tarjoama ylioppilaslakki. Mi-
käli olet tämän kevään ylioppilas, ja 
haluat lakin seurakunnasta, ole mah-
dollisimman pian yhteydessä nuoriso-
toimistoon. Lakkia varten tarvitsemme 
seuraavat tiedot: lakin koko ja lakin 
sisävuoren värit (yleensä sini-valkoi-
nen tai puna-musta). 
Lisätiedot Pasilta.

Leiri pidettiin 3.-6.3. Sikren-
vaarassa, ja leirille osallistui 18 
leiriläistä + ohjaajat. Muka-
na oli leiriläisiä Taipaleen, Ilo-
mantsin, Varkauden ja Joen-
suun ort. seurakunnista. Leiri 
päästiin pitämään leppoisassa 
talvisäässä, ja näin siis ulkoil-
lessakaan ei tarvinnut varoa 
pakkasen purevuutta kovin 
paljoa.

Leirin ohjelmaan kuului paljon pelejä ja 
leikkejä, lumikenkäilyä, hiihtoa, mäen-
laskua, askartelua ja tietysti välillä myös 

Sikrenvaaran
talvileiri

meni säänkin
puolesta 

leppoisasti!

hiljennyimme kirkkohuoneessa. Torstai-
aamuna leirillä pidettiin aamupalvelus, 
jonka toimitti isä Kalevi kanttori Sofian 
kanssa.

Ylemmässä kuvassa leiriläiset 
hartaushetkessä ja alemmassa leiriläisten 
taidonnäyte lumiveistosten saralla 
nimeltään Näköispatsastunneli. 
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Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET      

KESÄTÖITÄ 
Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa
Kesälle 2009 seurakunta hakee Joensuun, Kontiolahden ja Kiteen kirk-
koihin oppaita ja 16 vuotta täyttäneitä koululaisia työhön hautausmaalle.

Tiedusteluihin vastaa Sirpa Timonen, p. 266 0013 ja seurakuntaviras-
to, p. 266 000. Hakemukset tulee toimittaa 24.4.2009 mennessä: 
Joensuun ortodoksinen seurakunta, Kirkkokatu 32, 80100 JOEUSUU 
tai  e-mailina: sirpa.timonen@ort.fi.

TULE 
KIRJOITUSTULKATTUUN
JA VIITTOMAKIELELLÄ 
TULKATTUUN JUMALAN-
PALVELUKSEEN 26.4.2009
Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkos-
sa on jumalanpalvelus sunnuntaina 
26.4.2009 klo 10 alkaen sekä kirjoi-
tettuna että viittomakielellä. Tule yk-
sin, ystävän tai avustajan kanssa. 
Lisätietoja antaa Liisa Tuunainen 
p. 050 539 4932, liisa.tuunainen@ort.fi

Tuupovaarasta Lintulaan 
liturgiaan ja ruokailemaan 
Valamoon 5.5.2009
Tämä pyhiinvaellus tehdään kimppa-
kyydeillä. Lähtö: 7.30 Tuupovaaran 
kappelilta. Hinta: bensakulut + ruokai-
lut.

Hoilolan kirkon 50 –vuotis-
juhla 9.5.2009
Hinta: 10 euroa/hlö. Reitti: Jns Niko-
laoksen kirkon edestä klo 8.00. Tuu-
povaaran kappelilta klo 8.45 ja siitä 
Öllölän kautta Hoilolaan. Jos olet rei-
tin varrella, ilmoittaudu mukaan!

PYHIINVAELLUSMATKOJA 
LÄHELLE JA VÄHÄN  KAUEMMAS.

LÄHDE MUKAAN!

JUMALANPALVELUS 
KONTIOLAHDEN KIRKOSSA
21.5.2009
Hinta: 5 e / hlö. 
Lähtö: Nikolaoksen kirkon edestä 
Joensuusta klo 9.00.

Diakoniatyön tutustumismatka 
Helsinkiin 11 – 13.5.2009
Tutustumme Itä-Helsingin diakonia-
työhön ja terho-kodin saattohoitoon 
sekä Diakoniaopiston Kansalaistoi-
minta Areenaan. Hinta: 125 e/hlö (sis. 
matka ja majoitus) + ruokailut.

Ristisaatto: 
Jumalanäidin Konevitsalaisen
ikonin ristisaatto Valamosta 
Lintulaan 9.7.2009
Hinta: 5 e/hlö + Valamosta ristisaatto 
lähtee Lintulaan kävellen tai linja-au-
tolla tai laivaristisaattona (17 e/ hlö). 
Tärkeää on, että mainitset jo ilmoit-
tautuessasi, miten haluat siirtyä Vala-
mosta  Lintulaan.  

Ilmoittautumiset Joensuun ortodoksisen seurakunnan kansliaan 
p. 013 266 000 tai  Liisa Tuunaiselle p. 050 539 4932 

(sähköpostina: liisa.tuunainen@ort.fi).

Leirinohjaajakoulutus
Leirinohjaajakurssi 1 pidetään Sikres-
sä 17.-19.4. Tämä on juuri sinulle, joka 
haluat toimia leirinohjaajana tulevaisuu-
dessa, ehkä jo tulevana kesänä. Kurssilla 
saat tiiviin tietopaketin leirinohjaukseen 
liittyvistä asioista, joten nyt kannattaa il-
moittautua mukaan!

Kurssin hinta on edullinen 25 euroa 
ja sillä saa jälleen kerran ihan kaiken 
oleellisen: kyydit Joensuusta Sikreen ja 
takaisin, majoituksen, ruuan, vakuutuk-
sen ja tietysti sen tärkeän koulutuksen.

Ilmoittaudu Pasille nuorisotoimis-
toon 8.4. mennessä.

Vaihtoehtoinen 
Wappu?

Järjestämme Ea I –kurssin Sikressä 1.-
3.5. Tarjolla on jälleen huippuhyödylli-
nen koulutus täydellä ylläpidolla. Kurs-
sin hinta on 30 €. Mukaan mahtuu max. 
30 kurssilaista, joten varaa paikkasi nyt!

Ilmoittautuminen päättyy 22.4. Lisä-
tiedot Pasilta.

Infotilaisuus 
kristinoppileiriläisille ja 
heidän vanhemmilleen

Leirikirjeissäkin mainittu infotilaisuus 
pidetään su 19.4. liturgian jälkeen seura-
kuntasalissa. Tule kuulemaan perustieto-
ja leireistä ja kysymään mikäli jokin on 
jäänyt askarruttamaan.

Kesän lastenleirit
Kesällä on kaksi lastenleiriä, 
alle ja yli 10 vuotiaille. 
Leirien ajankohdat ovat 
seuraavat:

I lastenleiri 23.-26.6. 
(alle 10 v. leiri)

II lastenleiri 28.-31.7. 
(yli 10 v. leiri)

Hinnat tulevat olemaan edulliset, ja toi-
minta laadukasta, eli nyt vaan merkin-
nät kalenteriin että muistat lähteä leiril-
le! Lisätiedot nuorisotoimistosta Pasilta.

Pyhiinvaellus Laatokan Valamoon 29. – 30.7.2009 
(2 pv ja 1 yö) Hinta: 153 e / hlö + ryhmäviisumi 42 e / hlö
Lähtö: Joensuusta klo 6.00. Huom: 1/3 paikoista mennyt, olethan nopea!

  Rääkkylän ortodoksisen seurakuntapiirin ohjelmaa:
Ke 8.4. klo 18 Paastoliturgia Kiteen ortodoksisessa kirkossa. Yhteiskuljetus.
Ti 5.5. klo 18 Rääkkylän ortodoksien yhteinen virkistysretki
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Diakoniaa

1.4.  klo 17.30  Virpovitsatalkoot yh-
dessä Outokummun Tiistaiseuran kans-
sa. Tuo pajunoksia!!!

4.4. klo 9.00  Lasaruksen lauantain 
liturgia ja virpovitsojen siunaus, Outo-
kummun kirkko.

13.4. klo 10.00  Lasten pääsiäinen. 
Liturgia Sotkuman kirkossa. 

22.4. klo 17.30  Kanttori Kaisu Pot-
kosen laulupiiri, pääsiäisajan veisuja.

24.-26.4. ONL:n vuosijuhlat Lap-
peenrannassa. Ilmoittautuminen viras-
toon. Seuraa ilmoittelua!!

6.5. klo 17.30  Kirkkoleipien paistoa 
Riitta Miinalaisen opastuksella.

10.5. klo 10.00  Liturgia äitienpäi-
vänä Outokummun kirkossa. Ä-L-P jär-
jestää kirkkokahvit srk-salilla. Mahdol-
lisesti joku vierailija Lintulan luostaris-
ta. Samalla vietämme Päivin 40-vuotis-
synttäreitä!

 

Taipaleen
ÄITI-LAPSI -PIIRIN KEVÄÄN OHJELMAA:

ORTODOKSINEN RAAMATTUPIIRI
TOIMII KEVÄÄLLÄ 2009 Tiistaisin klo 18-19.30
Paikka: Joensuun ortodoksinen seurakuntasali
Alustajina toimivat papit ja teologit. 
Keskustelun vastuuhenkilöinä HUK Tuula Riisla ja FM Sirkka Vepsä.

21.4. Raamatun profeetat ja heidän tehtävänsä: Jesaja ja Jeremia 
(Rovasti Raimo Sissonen, TM)

5.5. Psalmien käyttö yksityisessä ja liturgisessa merkityksessä 
(Lehtori Pekka Metso, TL).

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!Ortodoksinen kirjakauppa 

FILOKALIA
Kauppakatu 23 a, 

80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900
filokalia@elisanet.fi

www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Ortodoksista kirjallisuutta,
Kirkkomusiikkia,

Ikonimaalaustarvikkeita
Ikoneita, Kortteja, Lahjatavaraa,

Ja paljon muuta...

Tervetuloa tutustumaan 
tuotteisiimme!

Koen tärkeäksi ihmisten luona käyn-
nit ja erityisesti ikäihmisten kanssa käy-
dyt keskustelut. Monet kertovat tärkeistä 
tapahtumista, joskus kimuranttisistakin 
elämän vaiheista. Elämä on usein tarua 
ihmeellisempää. Näistä tarinoista kum-
puaa syvät elämänviisaudet, joita ei ole 
kirjoissa. Ajankulukseen hyvin monet 
ovat myös kirjojen suurkuluttajia. Ennen 
lähtöä kysyn, haluaako emäntä tai isäntä, 
että pidetään yhteinen maallikkorukous-
hetki. On ilo huomata, miten paljon yh-
dessä luettu ja laulettu rukous virvoittaa. 

Aina se ilahduttaa, kun vastaan tu-
lee ihminen, joka on alkanut määrätietoi-
sesti järjestellä asioitaan yksi kerrallaan. 
Sanotaan, että asioilla on taipumuksena 
järjestyä. Aina vain ei kuulosta olevan 
mutkatonta saada synnytettyä uudelleen 
luottamusta yhteiskunnassa, mutta on-

neksi se ei ole mahdotontakaan. Määrä-
tietoisuutta, sitkeyttä ja kärsivällisyyttä 
se vaatii. Jos on jossain elämän vaihees-
sa töppöillyt, ei se tarkoita, ettei koskaan 
elämässään olisi oikeutettu mihikään hy-
vään. Ihmiselle on annettu vapaa tahto 
ottaa vastaan tai kieltäytyä siitä hyväs-
tä, mitä elämä tarjoaa rehellisin ja oikeu-
denmukaisin keinoin. Kaikki hyvä ei ole 
rahasta kiinni. 

Seurakunta koetaan paikaksi johon 
voi tulla purkamaan vaikeaa tilannetta tai 
hakemaan pientä apua.  Diakoniatyönte-
kijää voi pyytää kaveriksi täyttämään 
erilaisia papereita ja lähtemään tueksi vi-
rastokäynnille, jos sen kokee yksin han-

kalaksi. Tiistaista torstaihin klo 8 - 10 
voi tulla ilman ajanvaraamista. Muulloin 
kannattaa soittaa, koska useimmiten olen 
pois toimistolta.

Nyt kun kevät on alkanut tehdä tulo-
aan, aamuisin ei enää tarvitse lähteä pi-
meässä ajelemaan Ilomantsista Joensuu-
hun. Monet ovat kysyneet, sieltäkö asti 
ajelet, eikö ole raskasta? Toisinaan tietys-
ti väsyttää, mutta ei se ole kiinni työmat-
kasta, vaan siitä ettei ole malttanut mennä 
nukkumaan tarpeeksi ajoissa. Koska työ 
on mielekästä ja työpaikalla on hyvä työ-
ilmapiiri, ei tuo matkakaan paljon paina. 

Toivotan Teille oikein hyvää pääsiäi-
sen alusaikaa – pian voimme taas toivo-
tella: Kirstus nousi kuolleista – totisesti 
nousi! 

 Liisa Tuunainen, 
 vs. diakoniatyöntekijä 
 Joensuun ort.srk

Ihmiselon kiemuroissa 
vierellä kulkijana

Parin kuukauden työrupeaman jälkeen Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan vs. diakoniatyöntekijänä voin todeta, että työ on mie-
lekästä ja monipuolista. Tässä työssä nivoutuvat yhteen kaik-
ki tähän asti saamani työkokemus ja koulutus. Rikkautta on eri 
ikäisten parissa työskenteleminen. 
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

   Joensuu
Niina Johanna Jormanainen ja Klaus 
Karl Mikael Johansson, Joensuu

  Ilomantsi
Jonne Oskari Tanskanen
Sofia Serafima Simanainen 
  Joensuu
Inka Alisa Hirvonen, Heinävaara
  

Ilomantsi
Aune Ihalainen
Anita Vuokko Liisa Ikonen
Impi Mirjam Puhakka
Lauri Palviainen

Joensuu
Martta Holopainen, Joensuu
Irja Kyllästinen, Joensuu
Aino Kosonen, Kitee
Aune Rosengren, Joensuu
Aino Smolander, Joensuu

Lieksa
Koivunen Kalle
Saveljev Simo
Tunttunen Niilo

Nurmes
Allimaa Väinö, Nurmes
Smura Seppo, Nurmes

Taipale
Anja Mirjam Ruokolainen, Outokumpu
Ella Laukkanen, Outokumpu
Erkki Ratinen, Polvijärvi
Inkeri Lappalainen, Outokumpu

Vietän syntymäpäiviäni 
sunnuntaina

3.5.2009
Klo.10.00 liturgia Viinijärven 

kirkossa, jonka jälkeen 
murkinaa ja yhdessäoloa 

vanhassa pappilassa. 
Olisipa mukava, kun tulisit!

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan 

Kaisu-kanttori, kohta 50-v. 

Ortodoksisen 
seminaarin 

ohjelmaa ja palveluksia:

Seminaarin pyhiinvaellus Helsingin seu-
rakuntaan ja ortodoksisille kirjamessuil-
le 3.-5.4.
Ortodoksisen seminaarin Torikadun 
tiistaiseura: tiistai 21.4. karjalaisen mu-
siikin-ilta (paikka ilmoitetaan myöhem-
min); seuraava kokoontuminen tiistaina 
5.5. klo 18 seminaarilla.
Torikadun tiistaiseuran pyhiinvaellus 
Pietariin 1.-3.5.

Suuri viikko:
6.-8.4. suuri maanantai, tiistai ja keski-
 viikko: aamupalvelus klo 7.20, 
 EPL klo 16
9.4. suuri torstai: aamupalvelus klo 9, 
 ehtoopalvelus ja liturgia klo 16
10.4. suuri perjantai: aamupalvelus klo 9 
 (12 kärsimysevankeliumia)
 - kuninkaalliset hetket klo 12
 - ehtoopalvelus klo 16 (Kristuksen
  hautakuvan esiin kantaminen)
11.4. suuri lauantai: aamupalvelus 
 klo 9 (hautakuvan kantaminen 
 kirkon ympäri)
  - ehtoopalvelus ja liturgia klo 14
 Yöpalvelus alkaa klo 23.30

Sunnuntailiturgia 10.5. klo 9 
 (aamupalvelus klo 8)
Päättäjäisliturgia lauantaina 
16.5. klo 9. 

Sydämelliset kiitokset
Joensuun seurakuntalaisille siitä, 
että annoitte mahdollisuuden palvel-
la seurakuntaa myös kirkkoherrana. 
Ymmärrän saamani toimen
kuuliaisuustehtäväksi. 
Kiitokset myös lukuisista onnitteluis-
ta, joihin kaikkiin en valitettavasti 
ole  ehtinyt  erikseen vastata. 
Isä Raunoa ja isä Paavoa kiitän 
reilusta kilpailusta.
isä Iivo Suvanto

Haluatko tehdä 
DIAKONIATYÖTÄ 
seurakuntalaisten iloksi?
Haluatko yksinäisen ihmisen tai mielen-
terveyskuntoutujan tai kehitysvammai-
sen  juttukaveriksi ja kylässä kävijäksi?   
Olemme aloittaneet pitää lähimmäis-
palvelutyöntekijöiden ”porinaryhmää”. 
Keskustelemme asioista, jotka mietityt-
tää tai kiinnostaa. Meillä on vaitiolovel-
vollisuus, siksi asiakkaiden asioita ei kä-
sitellä ryhmässä. Tukea tarvitessaan va-
paaehtoistyöntekijä voi aina soittaa tai 
tulla juttelemaan diakoniatyöntekijän 
kanssa. Jos koet asian tärkeäksi ja mie-
lekkääksi, soita Joensuun ort. seurakun-
nan vs. diakoniatyöntekijälle Liisa Tuu-
naiselle, p. 050 539 4932.

KAIPAATKO 
JUTTUSEURAA?
Mahdollisuuksien mukaan järjestäm-
me juttukaverin ja kylässä piipahta-
jan, soita Joensuun ortodoksiselle vs. 
diakoniatyöntekijälle Liisa Tuunai-
selle p. 050 539 4932.

Viron Ortodoksien Sõbrad ry järjestää perinteisen 
praasniekkamatkan Pärnuun, Võruun ja Obinitsaan 
16.8. – 20.8.2009. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Isä Pertti Ruotsalaiselle puh: 0500-176985 
tai sähköpostissa: pertti.ruotsalainen@opaasi.fi

TAIPALEEN SEURAKUNNAN 
TIISTAISEUROJEN JA ÄITI- 
LAPSIPIIRIN KEVÄTRETKI 
6.6.2009 PIELAVEDELLE
Käynti mm. arkkipiispa Leon 
tsasounassa, Pielaveden kirkossa ja 
Urho Kekkosen syntymäpaikalla.
Lähde sinäkin mukaan!
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Kristus 
nousi 

kuolleista!
Viime vuoden syksyllä olin pienen 
ortodoksiryhmän mukana Jerusale-
missa tutustumassa Jeesuksen elämään 
liittyneisiin muistoihin. Matkan aikana 
saimme kokea monia elämyksiä. Eri-
tyisesti mieleeni jäi hetki, jolloin sei-
soimme Vanhan kaupungin muurissa 
olevan, umpeen muuratun Kultaisen 
portin edessä katse suunnattuna Kid-
ronin laakson yli Öljymäen rinteille. 
Sieltä Jeesus lähestyi kaupunkia pal-
musunnuntain aamuna ratsastaen aasil-
la. Siellä hän vietti viimeiset yönsä ja 
siellä hän koki rukouksessa kärsimyk-
sen ja kuoleman lähestymisen tuoman 
tuskan. Omana aikanaan hän sai monia 
uskonnollisia kannattajia mutta myös 
vastustajia. Käsitykset hänestä menivät 
ristiin ja ristillä hän kuoli. Suuren per-
jantain tapahtumien jälkeen tuli pian 
uusi aamu. Alkavan päivän hämärässä 
lausuttiin ensimmäisen kerran kuiska-
ten: ”Hauta on tyhjä”. Kuiskaus muut-
tui puheeksi: ”Herra on ilmestynyt. Hän 
elää. Hän on noussut ylös.” Kulovalke-
an tavoin sanoma alkoi levitä muutta-
en meidän maailmaamme. Aikanaan se 
saavutti myös meidät muuttaen meidät 

KONSERTTI
Sunnuntaina 26.4.

klo 14.00
Ortodoksinen seurakuntasali, 

Kirkkokatu 32 Joensuu

Ortodoksinen 
kamarikuoro

Johtaa Dir. cant. Juhani Matsi
Samansisältöisen konsertin kuoro 

lauloi 23.11.2008 Valamon luostarissa 
kirkolliskokouksen aluksi.

Kirkostamme annetun 
asetuksen 90. juhlavuoden 

kunniaksi
Säveltäjiltä Boris Jakubov, 

Pekka Attinen, Leonid Bashmakov, 
Aleksei Krasnostoskij ym.

Konsertin laulut esittelee 
Maria Takala- Roszczenko

Ohjelma 10 euroa
TERVETULOA 

ja meidän elämämme. Maallinen mat-
kamme ei ole vain tarkoitukseton kil-
pajuoksu kehdosta hautaan. Elämä ei 
pääty kuolemaan, vaan uuden elämän 
alkuun. Apostoli huudahtaa: ”Kuolema 
on nielty ja voitto saatu. Missä on voit-
tosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuo-
lema?” (1. Kor. 15:54-55). Pääsiäinen 
ja sen sanoma on hengellisen elämäm-
me keskus. Siksi toistamme uudelleen 
ja uudelleen: ”Kristus nousi kuolleista, 
kuolemalla kuoleman voitti ja haudois-
sa oleville elämän antoi”.

Rovasti Leo Iltola

Joensuun ort, seurakunta järjestää:
KAUNISTA HELPOSTI JA NOPEASTI
KALVOVÄREILLÄ -kurssin 16.5.2009 

LAULELKAAMME, 
SOITELKAAMME, 

TEHKÄÄMME ILOINEN ILTA!

Karjalankielisten kansanlau-
lujen ja suomalaisten sävel-
täjien yksinlaulujen konsert-

ti 24.5.2009 klo 15.00 Joensuun 
ortodoksisessa seurakuntasalissa

Sanna Heikkinen, sopraano
Johanna Tilus, piano
Silja Kallio, kantele

 
TULGUA TERVEH! 

Tule tekemään ikoni tai kukka-
taulu itsellesi tai lahjaksi. Tar-
vikkeet maksavat n. 10 e / työ.
Ilmoittautumiset Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kansliaan p. 013 266 000 tai  
Liisa Tuunaiselle p. 050 539 4932 (säh-
köpostina: liisa.tuunainen@ort.fi).
 

Kristuksen ratsastus Jerusalemiin 
ikonin kuvaamana tapahtumana.

Liput 7 / 10 euroa 


